






310 SIVISTYSLAUTAKUNTA   
 
  
YLEISTAVOITE: Riittävän laajan sivistyspalvelukokonaisuuden tarjoaminen kuntalaisille.    
 

Toteutuminen: Sivistystoimen palvelualuetta on kehitetty johdonmukaisesti osa-alueittain painottaen viime 
vuosien aikana. Palvelukokonaisuus kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, 
aikuiskoulutuksen (kansalaisopisto), musiikkiopetuksen (Ala-Keiteleen Musiikkiopisto), vapaa-aikatoimen 
sekä kirjaston palvelut. Vuoden 2020 aikana toiminnot jouduttiin sopeuttamaan kaikissa sivistystoimen 
tulosyksiköissä koronapandemiasta johtuen hyvinkin tavanomaisista toiminnoista poikkeaviksi. Kunnassa 
toteutetut henkilöstön lomautukset toivat vaikeaan tilanteeseen vielä lisähaasteen, jonka vaikutuksia 
jouduttiin käsittelemään koko lomautuskauden ajan vuoden 2020 loppuun saakka. Suunnitelmallinen 
kehittämistyö jäi pandemiasta ja lomautuksista johtuen vuoden aikana valitettavan minimiin, vaikkakin 
toimintojen sopeuttaminen johti luonnostaan uusien toimintamallien kokeiluun ja uuden oppimiseen. Samalla 
kehittyi uusia tapoja palvella kuntalaisia ja toteuttaa päätöksentekoa (virtuaalikohtaamiset ja –
kokoukset). Sivistyslautakunta siirtyi sähköisiin kokouksiin joustavasti ja nopeasti koronatilanteen sitä 
edellyttäessä ja sähköinen päätöksenteko otettiin vastaan luontevana toimintatapana koronaturvallisuuden 
sitä edellyttäessä. Konneveden varhaiskasvatuspalvelujen mahdollisimman laadukas tarjoaminen kasvavassa 
palvelutarpeessa oli edelleen akuutti haaste kunnan taloudellinen tilanne huomioiden. Kirjastopalveluita 
jouduttiin loppuvuoden ajan supistamaan, koska lomautuksista johtuva rekrytointikielto johti 
henkilöstövajaukseen loppuvuoden ajaksi.  
 

 

300 SIVISTYSTOIMISTO   
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  2 442  0  0  0  0  0  
Toimintakulut  118 811  112 850   0  112 850  125 467  111,18  
Toimintakate  -116 369  -112 850  0  -112 850  -125 467  111,18  
Suunnitelmapoistot            0,00 €  
Laskennalliset erät   - 4 942,22 €  

 

Toiminnan kuvaus: Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpano 
hallintosäännön mukaisesti.   

 

Tavoitteet: Varhaiskasvatuksen, koulujen ja esiopetuksen toimintojen sekä monipuolisten kirjasto- ja vapaa-
aikapalvelujen turvaaminen ja kehittäminen merkittävänä osana kunnan palveluja kuntalaisten hyvinvointia 
tukien.   

 

Toteutuminen: Palvelukokonaisuutta on toteutettu ja sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin koko osaston 
yhteistyönä. Varhaiskasvatuksen palvelut on pyritty järjestämään laadukkaasti 
palvelutarpeiden jatkuvasta kasvusta huolimatta. Palvelut toteutetaan väliaikaisissa toimitiloissa uuden 
päiväkodin valmistumista odotellessa. Esi- ja perusopetuksen toimintoja järjestettiin mitoittaen 
henkilöstöresurssi mahdollisimman optimaaliseksi oppilaiden koulutyön sujumisen kannalta - isoan haasteena 
kevään n. 3 kk:n mittainen etäopetusjakso. Hytölän koulun oma esiopetusryhmä yhdistettiin alkuopetuksen 
ryhmään. Kirjaston toimintoja jouduttiin alkuvuoden ajan rajoittamaan ja sopeuttamaan hyvin voimakkaasti 
Aluehallintoviraston ohjeita noudattaen. Loppuvuoden ajan kirjastossa työskenteli vain yksi 
kirjastovirkailija, jolloin palveluaikoja oli välttämätöntä supistaa. Vapaa-ajanpalveluiden tarjonta painotti 
liikuntapalveluiden kehittämistä eri ikäryhmät huomioiden. Pääpaino oli varhaiskasvatusikäisten ja senioreiden 
ohjatuissa toiminnoissa. Koronasulun aikana kuntalaisille tarjottiin livestriimattuja jumppia ja jumppatallenteita, 
jotka toteutettiin Kukkulan studion välineistöä hyödyntäen.  

 

Tilikauden olennaiset tapahtumat: Hallinnollisesta näkökulmasta oleellisimmaksi tapahtumaksi voi 
nostaa koronapandemiaan sopeutumisen. Esi- ja perusopetus siirtyi maaliskuussa etäopetukseen muutaman 
päivän varoajalla poikkeuslain käyttöönoton ja koronasulun asettamisen myötä. Varhaiskasvatuksen 
lapsimäärä väheni sulun ajaksi ja henkilöstöä ohjattiin väliaikaisesti muihin tehtäviin. LiikKo2020 -hankkeen 
liikunnanohjaajat kehittivät virtuaalisia liikuntapalvelutoimintoja koronaturvallisuus huomioiden. Kirjasto 
suljettiin AVI-ohjeistuksella ja lainaustoimintoja sopeutettiin rajoitusten sallimiin puitteisiin.   



Kunnanhallituksen määräämät lomautukset toteutettiin siinä laajuudessa kuin ne olivat Opetushallituksen 
myöntämien avustusten puitteissa mahdollista toteuttaa. Sivistystoimen henkilöstöstä lomautettiin   

• Sivistystoimenjohtaja  
• Varhaiskasvatuksen johtaja ja vakituiset työntekijät  
• Vakituiset koulunkäynninohjaajat  
• Senioriliikunnanohjaaja (vakituinen)  
• Kirjastovirkailija  

Kirkonkylän koulu ja Konneveden yläkoulu yhdistyivät elokuun alusta Lapunmäen 
yhtenäiskouluksi. Konnevedellä vuoden 2019 aikana syntyneille vauvoille ja heidän perheilleen järjestettiin 
Vauvailta helmikuun alussa. Palveluverkkokeskustelua käytiin kuntapäättäjien kanssa läpi vuoden 
kouluverkon tilannetta tarkastellen, mutta kuljetuskustannusten vaikutukset mahdollisiin säästöihin ohjasivat 
ainakin toistaiseksi keskustelun varsinaisten lakkautuspäätösten sijasta muihin 
mahdollisiin säästötoimenpiteisiin. Koulukuljetukset kilpailutettiin.  Vuoden 2021 talousarvio laadittiin 
yhteistyössä tulosyksiköiden esimiesten, sivistyslautakunnan jäsenten ja henkilöstön edustajien kesken.  
 

 

301 PERUSKOULUT   
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  177 454  98 660  0  98 660  159 734  161,90  
Toimintakulut  2 669 132  2 636 690  0  2 636 690  2 401 641  91,09  
Toimintakate  -2 491 678  -2 538 030  0  -2 538 030  -2 241 907  88,33  
Suunnitelmapoistot               0,00 €  
Laskennalliset erät – 604 787,65 €  

 

Toiminnan kuvaus:    
Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä keväällä 2016 hyväksytyn opetussuunnitelman 
mukaisesti. Konnevedellä toimii kolme perusopetusta antavaa koulua, joiden toimintaa kehitetään edelleen 
yhtenäisen perusopetuksen suunnassa siten, että kehitystyössä ovat mukana kaikki Konneveden koulut.  
  
Tilikauden olennaiset tapahtumat:   
Loppuvuodesta 2019 irtisanoutuneen lukion ja yläkoulun rehtorin virka täytettiin helmikuun alusta.  
Esi- ja perusopetus siirtyi maaliskuussa etäopetukseen muutaman päivän varoajalla poikkeuslain käyttöönoton 
ja koronasulun asettamisen myötä. Henkilöstön valmius ryhtyä toteuttamaan opetusta etäopetuksen välinein 
todettiin varsin hyväksi. Yleisesti arvioiden opetushenkilöstöllä on erinomaiset valmiudet toteuttaa etäopetusta 
ja koulutetut digitutor-opettajat toimivat oman työnsä ohella tukena ongelmatilanteissa. Kirkonkylän koulu ja 
Konneveden yläkoulu yhdistyivät elokuun alusta Lapunmäen yhtenäiskouluksi. Kirkonkylän koulun 
pitkäaikainen rehtori Pasi Manninen eläköityi marraskuun alusta.  
Hytölän koulun oma esiopetusryhmä yhdistettiin alkuopetuksen ryhmään ja esiopettaja siirtyi Lapunmäen 
esiopettajaksi kunnan toisen esiopettajan eläköidyttyä elokuun alusta.  
Vakituiset koulunkäynninohjaajat lomautettiin pääosin heinäkuussa kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.  
Opetushallituksen koronatuen avulla oppilaiden tukea lisättiin palkkaamalla kaksi erityisopettajaa ja kaksi 
koulunkäynninohjaajaa.  
Syksyllä 2020 opetusta on toteutettu lähiopetuksena koronaohjeet huomioiden. Tämä on vaatinut kouluilta 
muutoksia niin koulupäivien rytmiin, fyysisiin tilaratkaisuihin kuin henkilöstön ja oppilaiden turvaamiseenkin 
liittyen.  

 

Tavoitteet:   

• Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen (kuntastrategian mukaisilla mittareilla mitattuna).  
• Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vahvistaminen.  
• Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen seudullisten toimijoiden kanssa.  
• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen vahvistaminen ja henkilöstön tukeminen tässä 
kasvatustehtävässä koulun arjessa.  
• Oppilaiden osallisuuden ja osallistamisen lisääminen (toimintojen suunnitteluun osallistuminen, 
oppilaskuntatoiminnan kehittäminen) osana viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista.  
 

Toteutuminen:    

• Henkilöstön hyvinvointi ja työssäjaksaminen oli vakavasti uhattuna koko koronasulun ajan kaikissa 
sivistystoimen tulosyksiköissä, erityisesti kouluilla. Korona haastaa kaiken yhteisen tekemisen, joten 



normaaliarjessa tapahtuviksi suunniteltuja toimia on tällä hetkellä mahdotonta toteuttaa. 
Sairauspoissaolojen määrään on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja työterveyshuollon kanssa 
suunniteltiin ja toteutettiin toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi yksittäisten työntekijöiden kohdalla.  
• Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin pohjaksi tuotettiin prosessina yhteinen arvoperusta koko esi- ja 
perusopetukseen. Toimintakulttuuri vaatii jatkuvaa panostusta ja johdonmukaisia askelia yhtenäiseen 
suuntaan. Prosessi on jatkuva.  
• Yhteistyötä Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopiston (POKE) ja Jyväskylän Yliopiston kanssa on 
kehitetty ja jatkettu edelleen.  
• Etäopetusjakso haastoi kasvattajien ja lasten välisen suoran kontaktin, jolloin myös korostui 
henkilöstön kyky nähdä ja kuulla oppilasta. Aiemmin toteutetuista koulutuksista sanottiin olleen hyötyä 
myös tässä haastavassa tilanteessa, mutta edelleen valmiuksien ylläpitämistä ja kehittämistä tarvitaan 
nopeaa reagointia vaativissa olosuhteissa.  
• Oppilaskuntatoimintaa kehitettiin edelleen kaikilla kouluilla oppilaiden äänen kuulumisen 
vahvistamiseksi.  

 

 

302 LUKIOT   
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  79 677  94 500  0  94 500  63 012  66,68  

Toimintakulut  446 977  444 230  0  444 230  470 872  106,00  
Toimintakate  -367 300  -349 730  0  -349 730  -407 860  116,62  
Suunnitelmapoistot 0,00 €  
Laskennalliset erät – 169 302,12 €  

 

Toiminnan kuvaus: Konneveden lukio järjestää opetusta lukiolain sekä keväällä 2016 hyväksytyn 
opetussuunnitelman mukaisesti. Lukion uutta opetussuunnitelmaa on työstetty syksyn 2020 ajan. Uusi 
opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. Konneveden lukio mahdollistaa oppija- ja ilmiölähtöisemmän 
sekä uutta teknologiaa hyödyntävän pedagogiikan. Lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamia 
hankkeita.  
  
Tilikauden olennaiset tapahtumat:    

• Harjoittelija Magdeburgista kevään ajan Lapunmäellä  
• Lukio siirtyi maaliskuussa etäopetukseen muutaman päivän varoajalla poikkeuslain käyttöönoton ja 
koronasulun asettamisen myötä. Henkilöstön valmius ryhtyä toteuttamaan opetusta etäopetuksen 
välinein on hyvä ja sekä opiskelijoilla että opetushenkilöstöllä on erinomaiset valmiudet etäopetukseen ja 
–opiskeluun.  Koulutetut digitutor-opettajat toimivat oman työnsä ohella tukena ongelmatilanteissa.  
• Opetushallitukselta saatiin koronatukea, jolla palkattiin yksi resurssiopettaja lukiolle. Lisäksi on 
tarjottu tukiopetusta kaikille sitä tarvitseville.  
• Syksyllä 2020 opetusta toteutettiin lähiopetuksena koronaohjeet huomioiden. Tämä edellytti 
toimenpiteitä ja muutoksia mm. koulupäivien rytmiin, fyysisiin tilaratkaisuihin sekä henkilöstön ja 
opiskelijoiden virukselta suojaamiseen. Abiturientit olivat syksyn kirjoitusten ajan etäopetuksessa, jotta 
kirjoitukset pystyttiin turvaamaan.  
 

Tavoitteet:   

• Konneveden lukion kurssitarjonnan monipuolistaminen osana VR, AR, Games-hanketta 
(yhteistyössä POKE ja JYU).  
• Työelämätaitojen vahvistaminen osana lukio-opintoja kummiyritystoimintaa kehittämällä.  
• Digitaalisten oppimisympäristöjen käytön monipuolistaminen opiskelussa, sähköisten 
ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen vahvistaminen.  
• Kansainvälisyyskasvatuksen vahvistaminen mm. vastaanottamalla kansainvälisiä vaihto-oppilaita ja 
harjoittelijoita.  
• Lukion opetussuunnitelma uudistetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti.  

   
Toteutuminen:     

• AR, VR-hankkeen aloitusta on jouduttu koronan vuoksi siirtämään ja siksi kurssitarjontaa ei vielä 
onnistuttu monipuolistamaan suunnitellun mukaisesti.  



• Opiskelijoiden jaksamiseen ja opiskeluun kiinnitettiin enemmän huomiota poikkeuksellisen kevään ja 
syksyn keskellä ja lukioon palkattiin OPH:n tuella yksi resurssiopettaja.  
• Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä korona-aikana on pystytty vahvistamaan ja niitä on 
hyödynnetty etäopiskelun aikana.  
• Kansainvälisyyskasvatusta ei ole pystytty vahvistamaan halutulla tavalla koronan vuoksi. Keväällä 
koulullamme oli harjoittelija Magdeburgista, joka työskenteli sekä lukiossa että perusopetuksessa.  

 
  

303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA   
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  0  0  0  0  0  0  
Toimintakulut  42 270  42 200  0  42 200  33 794  80,08  
Toimintakate  -42 270  -42 200  0  -42 200  -33 794  80,08  
Suunnitelmapoistot 0,00 €  
Laskennalliset erät 0,00 €  

 

Toiminnan kuvaus:    

• Kansalaisopisto järjestää monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja.    
• Opiskelu ja harrastaminen luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle, henkiselle hyvinvoinnille 
sekä hyvälle elämänlaadulle.    
• Ala-Keiteleen musiikkiopiston perus- ja musiikkiopistotasolla opiskelee 13 opiskelijaa Konnevedeltä.  

   
Tilikauden olennaiset tapahtumat: Musiikkiopiston opiskelijamäärä näyttäisi vakiintuneen vähän yli 
kymmeneen opiskelijaan. Vuosittaiset vaihtelut ovat viime vuosina olleet varsin vähäisiä. Tähän on vaikuttanut 
omalta osaltaan Hytölän koulun musiikkikasvatus ja hyvä yhteistyö AKMO:n kanssa (mm. tilojen ja soitinten 
antaminen rumpuopettajan käyttöön). Konneveden musiikkiopiston 
opiskelijoita osallistui lokakuussa 2020 AKMOn oppilaskonserttiin Äänekosken kaupungintalolla.  

 

Tavoitteet:    

• Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen.    
• Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen   
 

Toteutuminen:    

  
KANSALAISOPISTO (brutto-opiskelijamäärät)   

Osasto   Kurssit/  
suunnitelt
u   

Kurssit/  
toteutunu
t   

Miehiä
   

Naisia
   

Oppitunteja/suunnitel
tu   

Oppitunteja/toteutun
ut   

Muutos oppit
un-neissa   

Muita 
tunteja
   

Konneves
i   

121   65   92   423   2 778,84   1450,14   -1328,70   0   

  
ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTO  

Perustason opiskelijamäärä 1.3.2019   12 opiskelijaa   
Perustason opiskelijamäärä 1.10.2019   12 opiskelijaa   
Ryhmäperusopetuksessa / laululuokka    1  
Keskiarvo vuonna 2019   13 opiskelijaa  
  
 

304 VAPAA-AIKATOIMI    
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  108 885  113 300  0  113 300  81 592  72,01  
Toimintakulut  249 037  309 830  0  309 830  224 243  72,38  
Toimintakate  -140 152  -196 530  0  -196 530  -142 651  72,58  
Suunnitelmapoistot             0,00 €  
Laskennalliset erät   - 28 681,72 €  

 



Toiminnan kuvaus: Kunnan nuorisotyö, liikunta- ja kulttuuripalvelut   

 

Tavoitteet:   

• Toiminnan vakiinnuttaminen vähintäänkin nykyiselle tasolle.  
 

Tilikauden olennaisimmat tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen:    
Vapaa-aikatoimen vuoden 2020 tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen vähintäänkin nykyiselle tasolle.  
Henkilöstöresurssit ja toiminta pystyttiin pitämään Aluehallintoviraston avustusten avulla entisellään.  
Merkille pantavaa on, ettei vapaa-aikatoimessa edelleenkään ole kuin yksi vakituisessa työsuhteessa oleva 
työntekijä.  
Alkuvuodelle suunnitellut talvitapahtumat, kuten esim. Ice Skating Tour, laskiaisrieha ja Keski-Suomen 
Maakuntaviesti jouduttiin perumaan jään ja lumen puutteen vuoksi.  
Korona-pandemian ilmaannuttua suuri osa toiminnasta jouduttiin kokonaan peruuttamaan tai sisältöä 
muokaten siirtämään verkkoon.  
Esimerkiksi viikoittaisia jumppatunteja toteutettiin verkon välityksellä, etsivää nuorisotyötä sekä nuorten 
työpajatoimintaa jatkettiin rajoitusten sallimissa rajoissa olosuhteisiin nähden mahdollisimman kattavasti.  
  
Nuorisotalo Kukkulan sekä kuntosalin ohjattua toimintaa rajoitettiin tai kokonaan keskeytettiin useaan 
otteeseen vuoden aikana.  
Kukkulan päiväleireistä toteutettiin kesällä 2/3, yksi leiri siirrettiin vuoden 2021 hiihtoloman ajankohtaan.  
  
Itsenäisyyspäivän juhla peruutettiin ja korvattiin kunnanjohtajan puheella, joka julkaistiin kunnan www-sivuilla 
sekä eri sosiaalisen median kanavissa.  
Kotiseutumuseon esineistön luettelointi ja digitoiminen -projekti yhteistyössä Kotiseutuyhdistyksen kanssa 
siirrettiin vuodelle 2021.  
  

 

305 KIRJASTO             
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  1 073  2 000  0  2 000  3 184  159,21  
Toimintakulut  111 529  115 220  0  115 220  98 562  85,54  
Toimintakate  -110 457  -113 220  0  -113 220  -95 377  84,24  
Suunnitelmapoistot      4 600,44 €  
Laskennalliset erät   - 30 305,79 €  

 

Toiminnan kuvaus: Konneveden kirjasto vastaa kunnan lakisääteisten kirjastopalveluiden järjestämisestä. 
Keskeisimpinä toiminta-alueina ovat tieto- ja sisältöpalvelut, lukemisen edistäminen ja kirjaston tarjoaman 
tapahtumatoiminnan kehittäminen.  

 

Tavoitteet:  

• Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen.  

• Erilaisten tapahtumien järjestäminen kirjastossa. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa (mm. 
erilaiset tapahtumat).  

• Kirjaston palvelujen kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen.  

• Omatoimikirjaston toiminnasta tiedottaminen.  
 

Toiminnan kuvaus ja tilikauden olennaisimmat tapahtumat:  
Normaalioloissa kirjasto on avoinna viikossa noin 77 tuntia, josta henkilökunnan palveluaikaa on 31 tuntia. 46 
tuntia aukioloajasta on omatoimiaikaa, joka sijoittuu iltoihin ja viikonloppuihin. Omatoimikirjaston 
käyttöä jouduttiin kuitenkin AVIn koronaohjeistuksen myötä rajoittamaan. Alkuvuoden koronasulun aikana 
kirjasto pidettiin suljettuna. Sulun aikana kirjastossa toteutettiin suursiivous.  
Kirjasto teki yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa mm. kirjavinkkauksen muodossa. Lasten ja 
nuorten lukemista pyrittiin tukemaan eri keinoin, vaikkakin satu- ja lukutuokioiden pitäminen ei koronan takia 
ollut mahdollista. Kirjasto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Lasten lukutaitohanketta.   
Kaikille avoimia eri ikäisille suunnattuja tapahtumia ei pystytty koronan takia järjestämään kirjastossa 
suunnitelmien mukaisesti. Sulun aikana kirjaston aineisto- ja arkistomateriaaleja pystyttiin 
siivoamaan tehostetusti. Lainauspalvelua toteutettiin etukäteen varattavien kirjakassien avulla.  
Kirjasto hankki sulkutoimista huolimatta fyysistä aineistoa, kuten kirjoja, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä 
asiakkaiden käyttöön. Konneveden kirjasto kuuluu Keski-kirjastot-yhteisöön, jonka avulla kuntalaiset voivat 



tilata seutulainaan aineistoa kaikista Keski-Suomen kunnista. Keski-kirjastojen kautta kuntalaisilla on 
pääsy myös moniin eri e-aineistoihin, esimerkiksi e-kirjoihin, -lehtiin ja soitonopetukseen verkossa.  
Kirjastovirkailija lomautettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Määräaikainen kirjastosihteeri jäi 
vanhempainvapaalle elokuussa, minkä jälkeen kirjastovirkailija toteutti kirjastopalveluita yksin. Lomautusten 
aiheuttamasta rekrytointikiellosta johtuen kirjastosihteeriä ei voitu palkata vuoden 2020 aikana. Kirjaston 
aukioloaikoja jouduttiin tästä syystä supistamaan.  

 

  

306 VARHAISKASVATUS           
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  76 749  41 800  0  41 800  85 892  205,48  
Toimintakulut  990 695  978 470  0  978 470   974 673  99,61  
Toimintakate  -913 946  -936 670  0  -936 670  -888 781  94,89  
Suunnitelmapoistot               0,00 €  
Laskennalliset erät    - 83 115,50 €  

 

Tavoitteet:   

• Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelmaa 
noudattaen Konneveden lapsille perheitä tukien, siinä mitassa ja laajuudessa kuin tarve edellyttää (myös 
vuorohoidon tarve).  
• Henkilöstön kannustaminen monipuolisen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen. 
Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti painotetaan 
varhaiskasvatuksen pedagogista johtamista, toiminnan dokumentointia ja arviointia.  
• Tuetaan lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä.  
• Varhaiskasvatuksen rakenneuudistus uuden päiväkotirakennuksen myötä.  

Valtakunnalliset päätökset perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta linjaavat luonnollisesti myös Konneveden 
varhaiskasvatuksen toimintaa.    
                                                            
Toiminnan kuvaus:  
Perhepäivähoito  

• 5–8 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa, vuorohoitoa perhepäivähoitona yhdessä 
perheessä lasten omassa kodissa   
• ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: yhteensä 15 lasta ml. vara- ja vuorohoitojärjestelyt, 0–3-vuotiaat  
• ryhmäperhepäiväkoti Istunmäellä 10 lasta  

Päiväkoti  

• Myös varhaista kuntoutusta tarjoava ja erityisvarhaiskasvatusta sisältävä (integroitu) 3–5-
vuotiaiden lasten hoitoryhmä (kirjoilla yhteensä 25 lasta)  
• esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa  
• 1.luokkalaisten aamuhoito sekä loma-aikojen päivähoito tarvittaessa  
• vara- ja vuorohoitojärjestelyt  

Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä n. 95.  
Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki)  

• Lasten kotihoidon tuki 21–28 perheelle.  
 

Tilikauden olennaiset tapahtumat:   
Varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivien määrään vaikutti vahvasti alkuvuoden 2020 koronasulku (kts. 
taulukko). Aiemmista vuosista poiketen taulukkoon on lisätty lasten poissaolotunnit (pois lukien 
sairauspoissaolot). Niiden suuri määrä selittyy koronasululla. Hoidossa olleiden lasten määrän 
romahdettua maalis-toukokuulla 2020, varhaiskasvatuksen henkilöstöä ohjattiin sosiaalitoimen yksiköihin 
lisätyövoimaksi. Varhaiskasvatuksessa toteutettiin myös vakituisen henkilöstön lomautukset.   
Perhepäivähoidossa oli vuoden aikana kirjoilla 45 lasta, joista osa osa-aikaisesti. Omassa kodissaan 
työskenteli kaikkiaan 8 perhepäivähoitajaa. Vuorohoitoon vastattiin lapsilähtöisesti tarpeen mukaan. 
Nk. Vuorohoitoa järjestettiin sekä Tenholassa että yhdessä perheessä lasten omassa kodissa. Yhden lapsen 
satunnainen ilta- ja yöhoito järjestettiin perhepäivähoitajan luona.   
Ryhmäperhepäiväkoti Tenholan henkilöstömääräksi on vakiintunut 3 vakituista työntekijää vahvistettuna 
oppisopimusopiskelijalla. Lapsia Tenholassa on ollut kirjoilla 15.  
Päiväkodin toiminta pysyi lähes ennallaan: järjestettiin 3–5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus (myös 
kuntouttava- ja erityisvarhaiskasvatus), minkä lisäksi päiväkodilla järjestettiin tarvittava esikoululaisten aamu- 



ja iltapäivähoito. 5-vuotiaiden ryhmästä puolet sijoitettiin tilanpuutteen vuoksi väliaikaisesti nuorisotalo 
Kukkulalle. Vuoden lopussa päiväkodin ryhmään kuului 25 lasta, joista osa oli osaviikkohoidossa.  
Istunmäen koulun asuntolarakennuksessa ryhmäperhepäiväkoti toimi pääosin kahden perhepäivähoitajan 
voimin. Heidän lisäkseen syksyllä palkattiin määräaikainen työntekijä. Lapsia ryhmiksessä 
on 10 ja lisäksi esikoululaista aamu- ja iltapäivähoidossa.   
   
Lasten kotihoidontuen piirissä olevia perheitä oli vuoden aikana vaihdellen 21–28.  
.   

HOITOPÄIVÄT 
vuosina   

2015   2016   2017   2018   2019  2020  2020  
POISSA  

Perhepäivähoito sis. 
ryhmikset  

7251   4604   4953   4963   7099  5247  1483  

Päiväkoti   4675   4064   4327   5154   5228  3817  3135  
YHTEENSÄ   11491   8668  9280   10117   12327  9064  4618  
            YHT.  13 682  
  
Toteutuminen:   
Varhaiskasvatusta on tarjottu lasten etua ajatellen, kuten uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää. Kuntouttavan 
varhaiskasvatuksen tarpeeseen on aina vastattu ja sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä on tuettu perheitä 
erilaisin hoitojärjestelyin. Paikka varhaiskasvatuksessa on järjestetty kaikille lapsille lisäämällä 
perhepäivähoitoa ja vuorohoito on järjestetty perheiden tarpeet huomioiden.   
Konneveden varhaiskasvatussuunnitelmaa on toteutettu jokaisessa toimintayksikössä. Lapsille on laadittu 
lakisääteiset varhaiskasvatussuunnitelmat.   
Lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen ja osallisuus on toteutunut parhaiten pienissä 
ryhmissä. Päiväkodissa on toteutettu nk. pienryhmäpedagogiikkaa.  
Varhaiskasvatuksen rakenneuudistukseen on valmistauduttu, mutta toimenpiteet ovat mahdollisia vasta, kun 
uusi päiväkoti valmistuu.  
 

 

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ  
   TP 2019  Alkuperäinen TA 

2020  
TA-muutokset  TA - muutosten 

jälkeen  
Toteutuma  Toteuma %  

Toimintatuotot  446 280  350 260  0  350 260  393 416  112,32  
Toimintakulut  4 628 451  4 639 490  0  4 639 490  4 329 254  93,31  
Toimintakate  -4 182 171  -4 289 230  0  -4 289 230  -3 935 838  91,76  
Suunnitelmapoistot        - 4 600,44 €  
Laskennalliset erät    - 921 135,00 €  
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